HOTǍRÂREA Nr. ___
din __________________ 2021
privind: aprobarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Galaţi
Iniţiator: Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi, Costel Fotea
Numărul de înregistrare şi data depunerii proiectului: 6832/22.06.2021
Consiliul Judeţean Galaţi;
Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului;
Având în vedere raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de
specialitate al Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere raportul de avizare al Comisiei de specialitate nr. 2 pentru
promovarea programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeanã, regională şi
europeană şi al Comisiei de specialitate nr. 3 pentru dezvoltare urbană şi rurală, agricultură,
conservarea şi protecţia mediului şi de servicii publice ale Consiliului Judeţean Galaţi;
Având în vedere Avizul de mediu nr. 05 din 17.06.2021 emis de către Agenţia pentru
Protecţia Mediului Galaţi, transmis prin adresa nr. 14930/17.06.2021, înregistrată la
Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 6832/18.06.2021;
Având în vedere Decizia Agenţiei pentru Protecţia Mediului Galaţi de emitere a
avizului de mediu nr. 904 din 09.06.2021, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr.
6144/10.06.2021;
Având în vedere prevederile art. 39 şi art. 59, alin. (1) B, lit. a) din Legea nr.
211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 26 din H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea
procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările şi
completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Mediului nr. 140/2019 privind
aprobarea Metodologiei pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea și revizuirea planurilor
județene de gestionare a deșeurilor și a planului de gestionare a deșeurilor pentru
municipiul București;
Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1), lit. b) și alin. (3), lit. d) din Ordonanţa
de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 182, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Galaţi
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

P R E Ş E D I N T E,
Costel Fotea
Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul General al Judeţului,
Ionel Coca
Marilena Samoilă
1 ex./18.06.2021

Director Executiv,
Camelia Epure

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Nr. 6832 din 22.06.2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea Planului
Judeţean de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Galaţi

În conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Consiliului Județean Galați îi revine
obligația de a elabora/ revizui Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul
Galaţi în colaborare cu Agenția prntru Protecția Mediului Galați, în baza principiilor și
obiectivelor din Planul Național de Gestionare a Deșeurilor, a Ordinului Ministerului
Mediului nr. 140/2019 privind aprobarea Metodologiei pentru elaborarea, monitorizarea,
evaluarea și revizuirea planurilor județene de gestionare a deșeurilor și a planului de
gestionare a deșeurilor pentru municipiul București și a Hotărârii de Guvern nr. 1076/2004
privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe,
cu modificările şi completările ulterioare.
Scopul Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor (PJGD) întocmit pentru
judeţul Galaţi este de a stabili cadrul pentru asigurarea unui sistem durabil de gestionare a
deşeurilor care să asigure îndeplinirea obiectivelor şi ţintelor.
PJGD are ca scop:
- Definirea obiectivelor şi ţintelor aferente judeţului Galaţi în conformitate cu
obiectivele şi ţintele Planului Naţional de Gestionare a Deşeurilor, precum şi obiectivelor şi
ţintelor existente la nivel naţional şi european;
- Abordarea tuturor aspectelor privind gestionarea deşeurilor care fac obiectul
planificării la nivel judeţean;
- Baza pentru stabilirea necesarului de investiţii şi a politicii în domeniul gestionării
deşeurilor care fac obiectul planificării;
- Baza pentru dezvoltarea sistemelor de management integrat al deşeurilor la nivel
judeţean;
- Baza pentru elaborarea proiectelor pentru obţinerea finanţării.
Prin Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor (PJGD) pentru judeţul Galaţi se
doreşte transpunerea pe plan judeţean a principiilor şi obiectivelor enunţate în:
- Planul National de Gestionare a Deşeurilor aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.
942/2017;
- Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor 2014–2020, aprobată prin
Hotărârea de Guvern nr. 870/2013.
Planul Judeţean de Gestionare a Deşeurilor stabileşte obiectivele şi ţintele pentru
judeţul Galaţi în domeniul gestionării deşeurilor pentru perioada 2020-2025.
Anul de referinţă pentru perioada de planificare este anul 2019. Pentru
caracterizarea situaţiei existente au fost utilizate datele privind cantităţile de deşeuri
generate şi gestionare aferente perioadei 2015 - 2019, precum şi date şi informaţii privind
instalaţiile de gestionare a deşeurilor aferente anului 2020.
Proiecţia cantităţilor de deşeuri a fost realizată pentru perioada 2020 - 2040, iar
planul de măsuri acoperă perioada 2021 - 2025.
La stabilirea măsurilor şi la determinarea capacităţilor noilor instalaţii de deşeuri din
cadrul proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Galaţi” s-a ţinut
cont de toate obiectivele naţionale şi europene (inclusiv prevederile pachetului economiei
circulare) până în anul 2040.
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de
realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările şi completările
ulterioare, au fost parcurse următoarele etape:

- etapa de încadrare a planului în procedura evaluării de mediu;
- etapa de definitivare a proiectului de plan și de realizare a raportului de mediu;
- etapa de analiză a calității raportului de mediu.
A fost realizată informarea și participarea publicului, astfel:
- anunțurile privind depunerea solicitării au apărut în edițiile ziarului „Monitorul de
Galați“ din data de 30.04.2020 și din data de 04.05.2020;
- anunțul privind încadrarea planului în procedura de evaluare a impactului asupra
mediului a apărut în ediția ziarului „Monitorul de Galați“ din data de 19.05.2021;
- anunțurile privind organizarea dezbaterii publice au apărut în edițiile ziarului
„Monitorul de Galați“ din data de 09.04.2021 și din data de 12.04.2021.
Până la data luării deciziei nr. 904 din 09.06.2021 a Agenției pentru Protecția
Mediului Galaţi de emitere a avizului de mediu nu au fost înregistrate opinii/ observații ale
publicului.
Astfel, ca urmare a parcurgerii etapelor de reglementare, Agenția pentru Protecția
Mediului Galaţi a informat și a transmis Consiliului Județean Galați Decizia de emitere a
avizului de mediu nr. 904 din 09.06.2021, înregistrată la Consiliul Județean Galați cu nr.
6144/10.06.2021 și a emis Avizul de mediu nr. 05 din 17.06.2021, transmis prin adresa nr.
14930/17.06.2021, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 6832/18.06.2021.
Solicităm, în acest sens, raportul de specialitate comun al direcţiilor din aparatul de
specialitate, precum şi avizul Comisiei de specialitate nr. 2 pentru promovarea
programelor integrate de dezvoltare partenerială locală, judeţeană, regională şi europeană
şi al Comisiei de specialitate nr. 3 pentru dezvoltare urbană şi rurală, agricultură,
conservarea şi protecţia mediului şi de servicii publice ale Consiliului Judeţean Galaţi.
Faţă de cele prezentate, supunem spre aprobarea şedinţei în plen a Consiliului
Judeţean Galaţi, proiectul de hotărâre alăturat.

Preşedinte,
COSTEL FOTEA

Marilena Samoilă
1 ex./18.06.2021

Director Executiv,
Camelia Epure

CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI
Direcţiile din aparatul de specialitate
Nr. 6832 din 22.06.2021
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre a Consiliului Judeţean Galaţi privind aprobarea
Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Galaţi
Prin referatul de aprobare, iniţiatorul, domnul Fotea Costel, preşedintele Consiliului
Judeţean Galaţi, propune un proiect de hotărâre, obiectivul urmărit fiind aprobarea
Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Galaţi.
Scopul Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor întocmit pentru judeţul Galaţi este de
a stabili cadrul pentru asigurarea unui sistem durabil de gestionare a deşeurilor care să
asigure îndeplinirea obiectivelor şi ţintelor.
Temeinicia proiectului de hotărâre are la bază următoarele:
- Decizia Agenţiei pentru Protecţia Mediului Galaţi de emitere a avizului de mediu
nr. 904 din 09.06.2021, înregistrată la Consiliul Judeţean Galaţi cu nr. 6144/10.06.2021;
- Avizul de mediu nr. 05 din 17.06.2021 emis de către Agenţia pentru Protecţia
Mediului Galaţi, transmis prin adresa nr. 14930/17.06.2021, înregistrată la Consiliul
Judeţean Galaţi cu nr. 6832/18.06.2021;
- prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare:
 art. 39, alin. (1): „În baza principiilor și obiectivelor din PNGD și a cadrului general din
Ordinul ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 951/2007 se elaborează/
realizează/ revizuiesc planurile județene de gestionare a deșeurilor, denumite în
continuare PJGD, de către consiliul județean, în colaborare cu agenția județeană pentru
protecția mediului, denumită în continuare APM, și planul de gestionare a deșeurilor
pentru municipiul București, denumit în continuare PMGD, de către Consiliul General al
Municipiului București în colaborare cu autoritatea publică teritorială pentru protecția
mediului București“;
 art. 39, alin. (2): „PJGD se aprobă prin hotărâre a consiliului județean, iar PMGD,
prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București, cu avizul APM sau ARPM,
după caz“;
 art. 59, alin. (1) B, lit. a): „Autoritățile administrației publice locale au următoarele
obligații la nivel județean: elaborează, adoptă și revizuiesc PJGD“;
- prevederile art. 26 din H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare
a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările şi completările ulterioare:
„Titularul planului sau programului are obligația de a supune procedurii de adoptare planul
sau programul, precum și orice modificare a acestuia, după caz, numai în forma avizată
de autoritatea competentă pentru protecția mediului“;
- prevederile Ordinului Ministerului Mediului nr. 140/2019 privind aprobarea
Metodologiei pentru elaborarea, monitorizarea, evaluarea și revizuirea planurilor județene
de gestionare a deșeurilor și a planului de gestionare a deșeurilor pentru municipiul
București.
Consiliul Județean Galați, în exercitarea atribuțiilor privind dezvoltarea economico-socială
a județului adoptă strategii, prognoze și programe de dezvoltare economico-socială și de
mediu a județului sau din proprie inițiativă, pe baza propunerilor primite de la consiliile
locale; dispune, aprobă și urmărește, în cooperare cu autoritățile administrației publice

locale comunale, orășenești și municipale interesate, măsurile necesare, inclusiv cele de
ordin financiar, pentru realizarea acestora conform prevederilor art. 173 alin. (1), lit. b) și
alin. (3), lit. d) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrative.
În consecinţă, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Judeţean de Gestionare a
Deşeurilor în Judeţul Galaţi întrunește condiţiile de legalitate.
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